
Šolska knjižnica  

NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni 

covid-19 

 

Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim 

govorjenjem, je vsaj 1,5 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo 

večje. Roke so običajno onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 

razkuževanju. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo 

in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost 

prevzeti vsak posameznik; na to bomo pozorni tudi v knjižnici.  

 

Odprtost knjižnice 

Knjižnica je odprta v dopoldanskem času. 

 

Izposoja gradiva 

- Ni dostopa do gradiva oz. polic – izdajamo oz. izposojamo le predhodno naročeno 

gradivo. 

Gradivo lahko naročate 

  po e-pošti: knjiznica-riharda.jakopica@guest.arnes.si (knjižničarke bodo pripravile 

gradivo in ga prinesle v razred), 

 odložite svoj listek z naročilom (ime in priimek učenca, razred in naslov željenega 

gradiva) v za to pripravljen nabiralnik pred knjižnico,  

 osebno (uporabnik počaka pri vhodu v knjižnico, da knjižničarka gradivo poišče in 

prinese s polic). 

 

 

mailto:knjiznica-riharda.jakopica@guest.arnes.si


Ukrepi pri izposoji  

- Razredna stopnja bo knjižnico obiskovala po dogovoru razredničark s knjižničarko. 

- Dostop do polic z gradivom v času ukrepov za preprečevanje bolezni covid-19 NI prost 

→ uveden je skladiščni sistem (gradivo učenci naročijo). Dotikanje knjig in listanje po 

njih ni dovoljeno. 

- Upoštevamo varnostno razdaljo pri čakanju na gradivo. 

 

Vračanje gradiva 

- Uporabniki gradivo vračajo v zaboj, ki stoji pred knjižnico in ki je posebej označen.  

- Zaboj knjižničarka (z uporabo rokavic in zaščitne maske) sproti prazni, gradivo 

razdolži in ga postavi v karanteno za tri dni.  

 

 

 

S knjižničnim gradivom uporabniki ravnajo skrbno. 

 

Čiste (za gradivo, ki ga izposodimo) in nečiste (za vrnjeno gradivo) poti gradiva bodo ločene. 

 

Kljub spremenjenemu načinu izposoje zaradi epidemiološke situacije vsem bralcem želimo 

veliko užitka pri branju in druženju s človekovo najboljšo prijateljico – knjigo. 
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